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FEITUR 2019 

TURISMO DESPORTIVO E DE NATUREZA EM DESTAQUE EM VILA NOVA DE MILFONTES 

 

Nos dias 7, 8 e 9 de junho, Vila Nova de Milfontes recebe a FEITUR – Turismo Desportivo e de Natureza, um 

evento que tem por objetivo promover e Odemira e o Alentejo como destinos privilegiados para o Turismo ativo. 

O evento é promovido em parceria entre o Município de Odemira e a Entidade Regional de Turismo do Alentejo e 

Ribatejo e realiza-se junto à foz do rio Mira, na Praia da Franquia, com entradas livres.  

 

A FEITUR aposta no reforço da promoção dos produtos turísticos mais emblemáticos do concelho de Odemira e 

do território, colocando em destaque as atividades na natureza. 

 

Ao longo dos três dias, os visitantes da FEITUR podem viver de perto o território e participar em atividades como 

passeios de barco, stand up paddle e canoagem no rio Mira, aulas de surf, participar em caminhadas e passeios de 

BTT ou passeios a cavalo. No recinto do evento, o programa oferece passeios de charrete, burro e pónei, 

atividades desportivas como voleibol, futvolei, Jiu Jitsu e zumba, bem como uma área de diversão infantil com 

insufláveis e trampolins.  

 

O certame conta com apresentações de unidades de alojamento e de empresas de animação turística, exposição 

de produtos agroalimentares e mostra de artesanato local. No âmbito gastronómico, os produtos locais merecem 

realce, tanto em provas e showcookings, como na restauração presente.  

 

A organização da FEITUR conta com o apoio financeiro do Programa Valorizar. 

 
 

 

O Vice-Presidente da Câmara Municipal,  

 

 

(Ricardo Cardoso) 

N.I. n.º 66 

22/05/2019 

Envio: contactos e-mail dos ocs locais e nacionais 

Assunto: FEITUR: turismo desportivo e de natureza em destaque em Vila Nova de Milfontes 

Anexo: foto 2018 + cartaz + programa  
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